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Arrangementer
ved

Marts og april 2019

Kom og vær med

Tolstrup – Stenum – Øster Hjermitslev – Thise

Søndag 10. marts - Sogneindsamling
Klimaforandringerne er her, og de er kommet for
at blive. Millioner af mennesker er truet af sult og
oversvømmelser, og allerede nu må mange
forlade deres hjem for at finde mad og sikkerhed.
Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad der skal
gøres!
Folkekirkens Nødhjælp står søndag
den 10. marts for en landsdækkende indsamling
til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
De4Kirker har valgt at deltage.
Vi opfordrer alle, som gerne vil deltage til at møde op i Kirkeladen efter
gudstjenesten i Tolstrup kirke.
Fra kl.11.30-14.30 står døren åben, og du kan få en rute og
indsamlingsmateriale.
Du må meget gerne melde dig til inden da til sognepræst Lise Lundgreen på
mail: LLUN@km.dk

Tirsdag 12. marts kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Kirkeladen
Sangeftermiddag v. Jens Nielsen, organist ved
Brønderslev kirke
Han er uddannet som almen musikpædagog fra
Nordjysk Musikkonservatorium i 1993, og har mange
års erfaring som højskolelærer, musikskolelærer og
musikskoleleder.
At arbejde med kirkemusik har altid været en del af
Jens Nielsens verden. Han afløste første gang som
organist som 13-årig, har sunget i kirkekor i
studieårene og har desuden spillet i kirker med
rytmiske orkestre siden 1987.
Jens Nielsen skriver også selv musik, og har udover to melodier i
højskolesangbogen mange andre udgivelser bag sig.
Vi skal i løbet af eftermiddagen synge nogle af hans egne sange og salmer.
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Tirsdag 9. april
Udflugt - Moderne kirkekunst i Vendsyssel
Vi starter i Stenum kirke kl. 9.00 – derefter
går turen i bus rundt til Tolstrup kirke, til
Østervrå og Fladstrand.
Rundt om i Vendsyssel findes smukke og
tankevækkende eksempler på kirkekunst fra
de sidste ca. 50 år. Svend Engelunds
altertavle i Stenum, 1963, er en af de
fineste - og der begynder vores tur.
Vi fortsætter til Tolstrup med Engelunds
altertavle fra 1984, derefter til Østervrå, som
Arne L. Hansen totaludsmykkede i 1994.
Efter frokost på Hotel Viking i Sæby fortsætter vi til Frederikshavn, hvor vi
i Fladstrand Kirke ser Seppo Mattinens altertavle fra 2008.
Turen slutter med kaffe.
Undervejs fortæller kunsthistoriker Anne Lie Stokbro om baggrunden for
den nye kunst i gamle kirker, vi hører om kunstnerne bag og oplever,
hvordan moderne kunst og gammel arkitektur kan gå hånd i hånd.
Ændringer kan forekomme grundet kirkelige handlinger.
Hjemkomst ca. kl. 16.00
Tilmelding til Kirkeladens e-mail: kirkeladen@mail.dk
senest d. 21. marts
Pris: Kr. 60
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Onsdag 24. april kl. 19.00
Litteraturaften i Kirkeladen
Ida Jessen er en forfatter, der
formår at skildre menneskers
sindsstemninger og tanker, så vi
som læsere af hendes bøger
bliver klogere både på de personer, som dukker frem i hendes noveller og
romaner, men sandelig også på os selv.
Vi skal sammen fordybe os i romanen: ”En ny tid”, udgivet i 2016. Her
følger vi over små 30 år friskolelærerinden frøken Høy, der kommer til
Thyregod som helt ung. Her bliver hun gift med den lokale distriktslæge
Bagge.
Skolen, lægekonsultationen, livet i Thyregod, (som i parentes bemærket er
Ida Jessens fødeegn), danner rammen om romanens begivenheder,
skildret i dagbogsform.
God fornøjelse med læsningen.
Har du ikke bogen, vil den kunne lånes i Kirkeladen.
Lise Lundgreen

Arrangementerne er gratis hvis ikke andet er anført
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